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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala de
reuniões do PPGEA, reuniu-se o Colegiado do Programa para reunião ordinária, conforme
convocação regimental. Estiveram presentes à reunião os professores Vilmar Alves Pereira, Narjara
Mendes Garcia, Dione Kitzmann, Gianpaolo Knoller Adomilli e a representante discente Elisângela
Madruga. Justificaram ausência Sérgio Barcellos e Vanessa Caporlingua. Inicialmente, foi solicitada
inclusão dos seguintes pontos de pauta: 1. Homologação da seleção de representantes discentes para
o Colegiado. 2. Relatórios de estágio docência. 3. Composição de bancas. Foram apreciados os
seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata 11/2017. Submetida à votação, a ata 11 foi
aprovada. 2. Solicitações de troca de orientação. O aluno de doutorado Luis Carlos Krug
apresentou solicitação de troca de orientação, assinada por sua atual orientadora, Profª Cleuza Maria
Sobral Dias e por seu pretenso orientador, Prof. Luis Fernando Minasi. Foi constatado que uma vez
realizada a troca de orientação, a Profª Cleuza ficaria com apenas um orientando, o que não é
recomendável para a avaliação do Programa. Contatada através do Prof. Vilmar, a fim de que
pensasse em abrir nova vaga para levar a efeito esta troca, a professora manifestou interesse em sair
do Programa logo após a conclusão de sua outra orientação em curso, dado que as atividades do
cargo de reitora impossibilitam a atenção que desejaria para o PPGEA; salientou que a saída é por
este motivo, bem como que deseja retornar como docente permanente no futuro. Assim, a troca de
orientação, vinculada com a passagem da professora para a condição de Colaboradora foi submetida
a votação e homologada pelo Colegiado. O Colegiado recomenda ainda que após a defesa de seu
orientando Alexandre e seu afastamento do PPGEA, não haja necessidade de aguardar abertura de
edital de seleção para reingresso pela professora, a qual deverá apenas apresentar os requisitos
necessários ao reingresso, semelhantes aos constantes em editais de seleção, porém a qualquer
tempo. A aluna de doutorado Cristiane Gularte Quintana apresentou solicitação de troca de
orientação assinada pela sua atual orientadora, Profª Lucia Anello, e por sua pretensa orientadora,
Profª Dione Kitzmann. Após análise do número de orientações em curso, a solicitação foi aprovada.
3. Regulamento de Estágio Docência. Após a criação das disciplinas de Estágio Docência para o
mestrado e para o doutorado, se apresenta necessária a adequação do Regulamento de Estágio
Docência. Alguns aspectos discutidos devem ser incluídos/modificados, tendo sido apontada pelo
Colegiado a necessidade de que conste do documento que a entrega da proposta de estágio, que será
analisada pelo Coordenador, deverá com pelo menos 30 dias de antecedência do estágio e que o
discente faça constar a disciplina da sua solicitação de matrícula. Tratando-se de disciplinas
semestrais, tanto a proposta quanto o relatório e ainda a solicitação de matrícula devem ser
semestrais. Fica a cargo da coordenação, após análise do relatório do estágio, inserir a nota para os
alunos na disciplina. 4. Informes sobre processo seletivo. A Profª Narjara relatou que apenas duas
das inscrições não foram homologadas, por falta de documentação. Informou a decisão de que a
avaliação da defesa do projeto será realizada pela banca, embora os professores convidados possam
questionar os candidatos. Ainda, não será permitida utilização de PPT pelos candidatos. O Prof.
Vilmar relatou que na seleção de doutorado todas as inscrições foram homologadas. 5.
Homologação da seleção de representantes discentes para o Colegiado. Foi realizada pelos
alunos seleção de nova representação discente, tendo sido eleitos como titulares Junior Cesar Motta e
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Andressa Queiroz Souza e como suplentes Ionara Cristina Albani e Gisleine Cruz Portugal. A
representação foi homologada pelo Colegiado. 6. Relatórios de estágio docência. Após análise o
colegiado HOMOLOGOU o relatório de estágio docência dos alunos de mestrado Eduarda de Lima
dos Santos e Anderson Pires de Souza, determinando seu encaminhamento para registro de créditos.
7. Composição de bancas. Após constatação de que a composição das bancas atendia as exigências
regimentais do PPGEA, o colegiado HOMOLOGOU conforme segue: Suzana de Oliveira
Malta intitulada “Educação Ambiental e o ensino de Administração: Desafios e perspectivas - Um
estudo de caso no curso de administração da FURG” (Defesa de Tese); Luiz Carlos
Krug intitulada "A constituição de educadores ambientais no campo das Ciências do Mar: Estudo de
caso do curso de Oceanologia da FURG" (Qualificação de Tese); Manoel Luís Martins da
Cruz intitulada "Formação de professores e Educação Ambiental - O caso do curso de licenciatura
em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande" (Qualificação de Tese); Alexandre
Cougo de Cougo intitulada "Experiências de formação no marco do Projeto Cirandar: Miradas e
escutas desde a Educação Ambiental" (Qualificação de Tese); Solana Ximena Gonzáles
Pensado intitulada "Observatorios Socio-Ambientales desde las escuelas rurales de Uruguay: Una
herramienta para la Educación Ambiental y la Justicia Ambiental" (Qualificação de Tese). 8.
Assuntos gerais. O Prof. Vilmar trouxe ao Colegiado a ideia de que seja redefinida a ementa das
disciplinas de Seminário de Tese e de Seminário de Dissertação, para que contemplem a exposição e
discussão do projeto, o que vem ao encontro da proposta dos alunos de que haja este espaço de
discussão. A Profª Narjara comentou que o formulário para preenchimento docente, com finalidade
de coletar dados para a Plataforma Sucupira, já foi enviado com o prazo de resposta para dez de
dezembro. Relatou também que esteve em Porto Alegre representando o Programa na reunião da
organização e os preparativos para a próxima ANPED Sul que ocorrerá na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul – UFRGS, em Porto Alegre entre os dias 23 a 26 de julho de 2018. A reunião foi
promovida pela coordenação do evento e do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação FORPRED
Sul. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.
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